
 
 

Проект “Граждански послания за равенство” 
Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА 

 
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД ОРГАНИЗИРА ПОДГОТВИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСПЕШНО 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ПОЛИЦИЯТА 
 

Посетете нашия портал: http://ngo-police.hit.bg 
 
От месец декември 2006г. Центърът на НПО в Разград реализира проект “Граждански послания за 

равенство”: Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията. 
Проектът е насочен към младежи и девойки от различните етнически групи, към ръководни полицейски 
служители от областите Разград, Силистра, Шумен и Търговище, представители на местна власт, кметове 
на населени места, лидери на етнически малцинства, религиозни водачи, медии.  
Целта на проекта е осигуряване на необходимите знания, умения и подготовка на младежите от 

етническите малцинства за успешно кандидатстване за работа в полицията, повишаване на тяхната 
информираност за техните човешки и граждански права.  
В Подготвителното обучение ще участват 40 младежи и девойки от различни етнически малцинства – 

турци, роми, помаци, власи и други от областите Разград, Търговище, Шумен и Силистра. Те ще бъдат 
избрани чрез публична процедура, която включва конкурс по документи, интервю и селекция на 
кандидатите.  
Младежите трябва да отговарят на всички изисквания за кандидатстване за работа в полицията – 

завършено средно образование, чисто съдебно, да са физически и психически здрави.  
През месеците януари и февруари 2007г. ще бъдат организирани осем информационни срещи в 

различни общини на четирите административни области. В тях ще участват кметове на общини и населени 
места, представители на институции, местна власт, ключови фигури, лидери на етнически малцинства, 
религиозни водачи, млади хора от етническите малцинства, които проявяват интерес към Подготвителното 
обучение.  
Дейности: Информационни срещи в осем общини в област Разград, Шумен, Търговище и Силистра с 

участието на повече от 400 човека; Срещи с кметове на населени места, лидери на етнически малцинства, 
представители на местна власт и религиозни водачи; Информационна дискусия на кандидатите с 
ръководни служители от РДВР за разясняване на процедурата за кандидатстване за работа в полицията; 
Публикуване на обяви в местните информационни средства; Организиране на широка информационна 
кампания за набиране на кандидати за участие в Подготвителното обучение; Публичен конкурс за подбор 
на кандидатите за участие в Подготвителното обучение; Организиране на 3 тренинга с участието на 40 
младежи от етническите групи; Отпечатване на Наръчник с полезна информация за успешно 
кандидатстване на представители на етническите малцинства за работа в полицията в тираж 1000 броя; 
Обществен Форум за представяне на резултатите от проекта; Месечни отчети; Информационен доклад; 
Интернет-страница.  
Проектът се реализира с подкрепата на Посолството на Кралство Холандия, Програма 

МАТРА/КАП 
 
 
За информация: Красимира Петрова – тел. 084/661 694 
 
 

 


